
Helle Brøgger, sekretær 

Skovparken 28 
2990 Nivå 

40 74 79 83 

h.b.broegger@gmail.com 

1 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmødet den 30. november 2021: 

 

Til stede: Else Frydensberg, Claus Corneliussen, Lisbet Elkjær, Helle 

Brøgger. 

Afbud: David Trier Frederiksen, Susanne Lindholt. 

 

1. Tilbygning: 

 

 

 
 Hygiejneudstyr 

 

 

 

 

 

 

 Alarmsystem 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Indvielsesarrangement 

 

 

Huset er forsinket med en dag. 

Besked er udsendt til alle 

medlemmer. 

 
Vi har givet besked til 

kommunen vedr. hygiejneudstyr. 

Ser i øvrigt på, hvad der 

mangler, når tilbygningen står 

færdig. 

 

 

Vi har tidligere foreslået 

forvaltningen, at der bliver 

etableret et låsesystem til 

tilbygningen, således at 

medlemmerne kan låse op med 

et chiparmbånd. Projektleder 
Danielle har imidlertid givet 

besked om, at denne løsning er 

for dyr. Vi vil i givet fald selv 

skulle betale. I stedet foreslår 

kommunen, at der etableres et 

alarmsystem, som er forbundet 

med de ”gamle” lokaler, således 

at medlemmerne kun skal huske 

en kode. Denne løsning har vi i 

bestyrelsen accepteret. 

 

Enighed om, at vi må afvente, at 
huset er færdigt, før vi kan 

melde dato ud. 

Der er desuden mulighed for, at 



Helle Brøgger, sekretær 

Skovparken 28 
2990 Nivå 

40 74 79 83 

h.b.broegger@gmail.com 

2 

 

 

 

 

 

 Mangelgennemgang 

kommunen vil stå for et 

arrangement. 

 

Der er mangelgennemgang med 

kommunen og bygherre den 

9.12. Else deltager 

 

2. Økonomi: David har sendt opgørelse over 

økonomi.  

Forbruget har været lavt i år, så 

der er et betragteligt overskud 

på kontoen. 

3. Aktivitetsgruppe: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Introduktionsbrev 

I seneste nyhedsbrev efterlystes 

medlemmer til 

aktivitetsudvalget. Ingen har 

meldt sig. Vi drøfter muligheden 

for andre måder at organisere 

kommende aktiviteter på, fx på 

den måde at medlemmer kan 
melde ind med gode forslag til 

aktiviteter og selv stå for at 

gennemføre et arrangement - 

dvs. at der nedsættes ad hoc 

udvalg. Problemet med 

nuværende struktur er, at det er 

svært at rekruttere medlemmer 

til et udvalg, hvor man binder sig 

til at være med til at arrangere 

alle aktiviteter.  

Vi drøfter behovet for at lave et 

introduktionsbrev til nye 

medlemmer med de vigtigste 
oplysninger ifm brug af 

klubhuset. 

4. Kommende aktiviteter: 

 

 saunagus 

På generalforsamlingen aftaltes 

at arrangere saunagus. Vi 

afventer, at klubhuset er 

færdigt, hvorefter bestyrelsen 
må drøfte rammerne for 

arrangementerne, herunder 

kursus til gusmestre. En har 

allerede meldt sig. 

5. Husgruppens drøftelser: 

 
 Borde og stole 

Helle orienterer om husgruppens 

drøftelser angående indkøb af 
borde og stole til opholdsstuen. 
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 Måtteabonnement: 

 

 

 

Der er enighed om en fleksibel 

bordløsning med flere mindre 

borde, som både kan stilles 

sammen og adskilt. Stole skal 

være rengøringsvenlige og 

kunne stables. 

Claus oplyser, at han til sin 
arbejdsplads netop har bestilt 

stabelstole af mærket chairik 

101. 

 

Medlemmer af husgruppen har 

foreslået et måtteabonnement til 

klubhuset med levering af rene 

måtter til alle indgange hver 14. 

dag. Et er en løsning, som koster 

godt 12.000 kr. årligt.  

Det skal undersøges, om 

udskiftning kan ske med længere 
tidsinterval. Vi skal være 

opmærksomme på, at der skal 

være nogen i klubhuset, som 

kan låse op, når måtterne 

leveres. 

6. Den gamle sauna: Den gamle sauna fungerer ikke 
altid tilfredsstillende. 

Spørgsmålet er dog, om 

medlemmerne nogle gange 

indstiller den forkert. Vi har 

tidligere drøftet muligheden for 

udskiftning. Spørgsmålet tages 

op senere. 

7. Status venteliste: Jens har senest meldt ud, at der 

nu er 230 på venteliste. Enighed 

om, at vi må afvente at den nye 

tilbygning tages i brug, før vi kan 

tage stilling til evt. optag af nye 

medlemmer. 

8. Kommende møder: Der afholdes bestyrelsesmøde 

igen den 24.1. kl. 20. 

Den 24.3. holdes igen møde, 

hvor formanden for NVK, 

Mathias, inviteres til at deltage 

en del af tiden. 

9. Generalforsamling 2022: Det aftales, at der afholdes 
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generalforsamling den 24.2.  

10. Vinterbadefestivaler: 

 

 

 

 

 

Der arrangeres 

vinterbadefestival flere steder i 

landet, hvor medlemmerne har 

mulighed for at deltage. Else 

sender mails til Lisbet, som vil 

læge datoerne på 

Facebooksiden. 

11. Opsamling ift til næste 

Nyhedsbrev: 

 Reminder vedr. saunaen 

(tænd og sluk) 

 Låsning af bagdør 

 Lys i klubhuset 

 Forslag fra medlemmerne 

til aktiviteter 

 Efterladenskaber i 

omklædningsrummet – 

badesko og håndklæder 

(flere medlemmer klager 

pt over dette) 
  

 

 


